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A négyéves ciklus végéhez közeledik eljött a számvetés készítésének az ideje. Szerencsés
helyzetben vagyok, ugyanis sok és nagyjelent ség eseményr l tudok számot adni, amely
események jelent sen befolyásolták településünk életét. Ennek kapcsán a következ
történéseket kívánom önökkel megosztani: a választásokat követ en a lehet legrövidebb id n
belül Körjegyz séget alakítottunk Kékkút és Mindszenkálla településekkel, ennek
hozadékaként végre lett a településünknek egy szakmailag jól felkészült és lelkiismeretes
munkát végz Jegyz je, illetve az ehhez párosuló települési és állami támogatással a
költségvetési számlánk évi 13 millió forinttal gyarapodott. Megvizsgáltuk a
költségvetésünkben nagy kiadást jelent költséghelyeket majd hosszas mérlegelést követ en
racionális és radikális lépésekre szántuk el magunkat. Így sikerült 2012 év végére a m ködési
hitelkeretünket lenullázni, úgy hogy még törlesztésre került az építési hitelünkb l esedékes
5,6 millió forint is. Töröltettük az összes ingatlanunkról a jelzálog bejegyzéseket a
konszolidációt követ en. A sikeres lobbi tevékenységnek köszönhet en elértük, hogy az
Állam kötelezettséget vállal a Z bejegyzett területek értékcsökkenése kapcsán keletkezett
kártérítésben. Megvalósítottuk a Káli Medencei egységet közös projekt ötleteket kívánunk
megvalósítani ezzel is er síteni egységes felfogást és összefogást. Az Önkormányzati
Törvény változása kapcsán újabb jelent s lépésre szántuk el magunkat, amikor egy Közös
Önkormányzati Hivatal központja kívántunk lenni. Jelent s fejlesztésbe kezdtünk, a már
hitelb l elkezdett volt iskola épületét jelent s b vítés után a mai kor követelményeinek
mindenben megfelel komfortos és tíz település központjának helyt adó modern technikai
színvonalat képvisel épületté fejlesztettük. A fejlesztés öner b l és jelent s társadalmi
munka hozzáadásával tudott csak ilyen sikeres lenni ezúton is szeretném köszönetemet és
hálámat kifejezni mindazon a településükért önzetlenül tenni akarók részére akik ebben részt
vállaltak. Büszkéséggel töltheti el ket és minden k vágóörsi polgárt, hogy kedves
településünk a történelem folyamán már több alkalommal méltán betöltött központi szerepet
tölt be újfent. Sikeres egyeztetéseknek köszönhet en új nádfedést kapott a Kernács ház, és
megújult a Bajcsy emlékház is. Jelent s mértékben felújítottuk a pálkövei strandunkat
mintegy 10 millió öner b l, 25 év után ismét közlekedik buszjárat Pálköve településrészen.
Visszakerültek településünkre az Úttör városból a 25 éve elszállított malomkövek
történelmünk részei ismét településünk büszkélkedhet velük. Engedélyes tervekkel
rendelkezünk a ravatalozó átépítéséhez , reményeim szerint a munkálatok 2 héten belül
elkezd dnek, az ehhez szükséges pénzeszköz a számlánkon rendelkezésre áll ! A számlánkon
jelenleg rendelkezésre álló összeg mintegy 23 millió forint itt jegyezném meg, hogy a
második félévi adófizetés napjainkban kezd dik. Ilyen egyenlege településünknek még nem
volt! Büszkeséggel tölthet el bennünket az a pozitív életérzés, miszerint az el z évek
gyakorlatát ismerve a felszámoló bizottság /el z testület/ valódi Testületté alakult. Ezeket az
eredményeket úgy sikerült elérni hogy meg riztük az önkormányzati vagyont /nem adtunk el
semmit/s t gyarapítottuk azt. Megköszönve megtisztel figyelmüket bízom benne, Önök is
úgy gondolják,hogy méltán lehetünk büszkék mindnyájan elért eredményeinkre !
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